Jegyzıkönyv
Készült: a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2012. október 24-én 1100 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános
ülésérıl
Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 206. sz.
Veszprém, Óváros tér 9.

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság részérıl az ülésen megjelent:
Halmay György László bizottsági elnök
a bizottság képviselı tagjai közül:
Forgóné Kelemen Judit Andrea
Katanics Sándor
Némethné Károlyi Jolán
Takács László
a bizottság nem képviselı, külsı szakértı tagjai közül:
Bán Mihály
Szőcs Attila
Varga Tamás
távol volt:
Tavas Vilmos külsı szakértı
megjelent továbbá:
az Oktatási és Sport Iroda részérıl
Szauer István irodavezetı
Csiszárné Páricsi Marianna ügyintézı
Schindler Lászlóné ügyintézı
valamint:
Némedi Lajos alpolgármester
Ebele Ferencné igazgató, munkaközösség vezetı
Scher Ágota irodavezetı
Schultz Zoltán igazgató, munkaközösség vezetı
Halmay György László bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
9 fıs Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 8 tagja megjelent, így az határozatképes.
Katanics Sándor képviselı megkérdezte, van-e akadálya annak, hogy a már elkészült és
így a honlapra is felkerült október 26-i rendkívüli bizottsági ülés napirendjei a jelenlegi
bizottsági ülésen tárgyalásra kerülhessenek.
Halmay György László bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottság csak
akkor tárgyalhatja meg az október 26-i ülés napirendjeit, ha a Közgyőlés az elızı napon
jóváhagyja az SzMSz módosítását.
Ezt követıen a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
102/2012.(X. 24.) határozata
a napirend elfogadásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának 2012. október 24-i nyilvános ülésén az alábbi napirendek tárgyalására kerül
sor:

1.A.) Az ISZSZ alapító okiratának jóváhagyása és a jogelıd intézmények KNK és az
OEPMSZSZ összeolvadásával történı megszüntetésérıl
B.) A megszőntetésre kerülı KNK és az OEPMSZSZ intézményvezetıje vezetı
megbízásának visszavonása
C.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı szolgáltatásvásárlási
szerzıdés jóváhagyása
2.Katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály indításának támogatása

1. A.) Az ISZSZ alapító okiratának jóváhagyása és a jogelıd intézmények KNK
és az
OEPMSZSZ összeolvadásával történı megszüntetésérıl
B.) A megszőntetésre kerülı KNK és az OEPMSZSZ intézményvezetıje vezetı
megbízásának visszavonása
C.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel kötendı szolgáltatásvásárlás
szerzıdés jóváhagyása
Némedi Lajos alpolgármester nagyon sajnálta, hogy az elıterjesztés tárgyalása a legutóbbi
bizottsági ülésen úgy történt, ahogy történt. Elmondta, az érintettek a megfelelı
következtetéseket levonták: A jegyzı vezetésével a szükséges egyeztetések megtörténtek.
Bízott abban, hogy ennek az elıterjesztésnek a tartalmával már mindenki egyet fog érteni.
Bán Mihály külsı szakértı emlékeztette a jelenlevıket arra, hogy körülbelül egy évvel
ezelıtt a VKSz Zrt. vezérigazgatója azt ígérte, hogy az átvételre kerülı dolgozókra fél éves
elbocsátási moratóriumot vállal. İ ezt akkor kevesellte, de azóta már ez az intervallum sem
jelenik meg sehol. Így most kérdezte meg, lehet-e tudni, hogy mi lesz az átvett
munkavállalók további sorsa?
Javasolta, hogy legyen követéses vizsgálat: egy év múlva nézze meg a Közgyőlés, hogy
azok, akik átkerültek a VKSz Zrt-hez milyen százalékban vannak foglalkoztatva. Továbbá az
ISzSz alapító okirata 13. oldalának 11. pontjával kapcsolatban kérdezte, mikor lehet azt látni,
hogy kik tartoznak az egyik illetve a másik csoportba?
Sajnálattal jegyezte meg, hogy a 19. oldal 6. pontja alapján az Önkormányzat a Kjt. alapján a
bérjellegő juttatások minimumát téríti meg.
Végül a 7. pontban foglaltak kapcsán megkérdezte, az említett hasznosítás vonatkozik-e a
tornatermek bérbeadására is?
Scher Ágota irodavezetı válaszában kifejtette, hogy az ISzSz fog foglalkozni a
munkaszerzıdésekkel. Neki kell a kinevezéseket megcsinálni és meghatározni, hogy ki az,
aki a Kjt. és ki az, aki a munka törvénykönyve alá tartozik. A fontos az, hogy minden egyes
költségvetési szervnél és a hivatalnál is az egyes törvények hatálya alá tartozók ugyanolyan
jogokkal, kötelezettségekkel és elımeneteli rendszerrel bírjanak. Elmondta, a bérrel
kapcsolatos mondat azért került rögzítésre, mert általában a gazdálkodó szervezeteknél
egészen mások a juttatások, mint a költségvetési szerveknél. A mondattal azt kívánták
elérni, hogy se rosszabb se jobb helyzetbe ne kerüljenek az áthelyezésre kerülı dolgozók.
Némedi Lajos alpolgármester a fél éves moratóriummal kapcsolatban elmondta, ı jelenleg
is abban a tudatban van, hogy a VKSz. Zrt. változatlanul tartja ezt az intervallumot. A
követéses vizsgálattal kapcsolatban nem értette, mi kerüljön kivizsgálásra? Az, hogy ki
dolgozik még egy év múlva is a Zrt-nél? Ha a munkát ellátják, a dolgozók átvételével
kapcsolatos megállapodások a rendelkezésre állnak, akkor mi értelme van a vizsgálatnak?
Mire kell, hogy választ adjon a vizsgálat?
Bán Mihály külsı szakértı véleménye szerint a vizsgálatnak a munkavállalók szempontjából
lenne értelme. Annak idején a vezérigazgató úr azt mondta, hogy kb. két év kell ahhoz, hogy
az átvett dolgozók betagozódjanak a Zrt. szervezetébe. Ehhez képest mondta az említett
elbocsátási moratóriumot. Egy év múlva azt lenne érdemes megnézni, hogy azok közül, akik
átkerültek, hányan vannak még az utódszervezetekben foglalkoztatva.
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Némedi Lajos alpolgármester az elhangzottakat értette, de a vizsgálat célját nem. Ha a
munkáltató és a munkavállaló között születik megállapodás és valamelyik munkavállaló nem
óhajtja elfogadni a felkínált munkát, akkor végkielégítés jár neki. Ha olyan munkát ajánl fel az
új munkáltató, ami megfelel annak a munkakörnek, de a felajánlott munkát a dolgozó nem
fogadja el, akkor jár neki a jogszabályok alapján történı végkielégítés. İ ezt a szituációt
egyfajta megállapodásnak tartja. Ebben nincs további konfliktushelyzet. A dolgozóknak ez a
köre elmegy. Jön az említett moratórium. Az is majd valamilyen megállapodással,
eredménnyel fog záródni.
Halmay György László bizottsági elnök nem támogatta a vizsgálat tárgyalását. Az
információi szerint a VKSz Zrt beszámolási kötelezettséggel tartozik a város felé. Abban az
anyagban szerepelhet ez az adat, de a bizottságnak ezzel nem kellene foglalkozni.
Katanics Sándor képviselı úgy ítélte meg, hogy Bán Mihály által felvetetteknek van
racionalitása, fıleg, hogy a bizottság elnöke és az alpolgármester azt állította a közgyőlési
viták során és az eddigiekben, hogy ez a döntés egy olyan döntés lesz, amely a közel 400
dolgozó érdekeit minimális mértékben fogja csak sérteni. Sokkal inkább pozitív volt a
kommunikációjuk és azt állították, hogy ez a dolgozók életében nem fog várhatóan töréseket
okozni.
A hozzászólása végén elmondta, hogy képviselıként egy év múlva kérni fogja a Közgyőlést,
hogy végezzen alapos vizsgálatot annak érdekében, hogy azok a jóslatok, amelyekre sor
került az elmúlt hónapok alatt, azok beteljesültek-e vagy sem?
Halmay György László bizottsági elnök emlékeztette a hozzászólót arra, hogy ı is
pontosan ezt támogatta.
Katanics Sándor képviselı javasolta, hogy a bizottság hozzon olyan határozatot, hogy
szükségesnek tartja egy éven belül a kérdésre visszatérni és kezdeményezi a helyzet
átvizsgálását.
Scher Ágota irodavezetı felhívta a figyelmet arra, hogy az SzMSz szerint a gazdasági
társaságok mőködésével kapcsolatos jogokat a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja. Ennek a
gyakorlása kapcsán minden egyes üzletági tevékenységrıl – így a tervezett lépésrıl is részletes beszámolót kell készíteni. Ennek a beszámolónak az ismeretében alakítja ki az
üzleti tervét, amelyet szintén a Tulajdonosi Bizottság elé kell becsatolnia. Ezek elég részletes
elemzések lesznek. Lehetıség van arra is, hogy ezek a beszámolók különleges
szempontokkal egészüljenek ki.
Némethné Károlyi Jolán képviselı azt gondolta, hogy annyiban kellene kiegészíteni az
anyagot, hogy ki azok, akik nem fogadták el az állást és élnek a végkielégítés lehetıségével
és hány százalék az, akinek megszőnik a munkahelye.
Halmay György László bizottsági elnök megerısítette a korábban elmondottakat. Nem
tudta azt elképzelni, hogy egy ilyen volumenő lépés adatai ne szerepelnének a Zrt
beszámolójában.
Katanics Sándor képviselı javasolta, hogy az említett beszámolót a jelen esetben az
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság is tekintse át ne csak a kuratórium.
Némedi Lajos alpolgármester egyetértett az elhangzott javaslattal és támogatta, hogy a
beszámolót az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság is tekintse át.
Halmay György László bizottsági elnök ismertette a VFC USE által kezdeményezett
módosító javaslatát. A 2. sz. határozati javaslat megszüntetı okiratában a Labdarugó
Utánpótlás Centrum a VKSz Zrt-hez kerülne. Tekintettel arra, hogy a VFC USE speciális,
egyedi különleges tevékenységet folytat kérte, hogy az említett Centrumnak ne a Zrt legyen
a fenntartója, hanem a VFC USE, pontosabban magának az ingatlannak a mőködtetıje és
valamennyi dolgozójának a munkáltatója.
Scher Ágota irodavezetı elmondta, hogy ez a módosítási szándék most azért ütközik
némileg akadályba az idıpont tekintetében, mert a vonatkozó jogszabályok azt írják elı,
hogy ha egy intézmény jogutódlással szőnik meg, akkor azok a feladatok, amelyeket
korábban ellátott, annak a jogutódlására vonatkozó intézkedést is tartalmaznia kell a
megszüntetı okirat mellett lévı irományoknak. Ennek egy része az az alapító okirat, amely
az ISzSz-rıl szól, hiszen oda kerülne át a feladatainak egy része, egy másik része pedig az
a megállapodás, amit a VKSZ Zrt-vel fog majd az Önkormányzat kötni. Az elhangzott
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javaslatot akkor lehetne most az anyagba beépíteni, ha a VFC-vel kötendı megállapodás
tervezet is itt lenne.
Némedi Lajos alpolgármester elfogadta a bizottság elnökének a javaslatát, de azt kérte,
hogy a végleges döntés egy késıbbi idıpontban szülessen meg, amikor az említett
megállapodás tervezet elkészül.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja
•

6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
103/2012.(X. 24.) határozata
a Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatósága megszüntetésérıl tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Középfokú
Nevelési Központ Gazdasági Igazgatóságát, mint költségvetési szervet a határozat
mellékletének megfelelıen 2012. december 31-ei hatállyal szüntesse meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
•

6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
104/2012.(X. 24.) határozata
az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet
megszüntetésérıl tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Oktatási és
Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezetet, mint költségvetési szervet a
határozat mellékletének megfelelıen 2012. december 31-ei hatállyal szüntesse meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
•

5 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
105/2012.(X. 24.) határozata
az Intézményi Szolgáltató Szervezet alapítása tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az Intézményi
Szolgáltató Szervezet, mint költségvetési szerv létrehozását a mellékelt Alapító Okiratnak
megfelelıen 2013. január 1-jei hatállyal hagyja jóvá.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
•

6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
106/2012.(X. 24.) határozata
a Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatósága
intézményvezetıje megbízásának visszavonásáról
tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Jung Erzsébet, a
Középfokú Nevelési Központ Gazdasági Igazgatósága vezetıjének határozott idejő
magasabb vezetıi megbízását – intézményátszervezés miatt – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (5) bekezdése alapján 2012. december 31ei hatállyal vonja vissza.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
•

6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
107/2012.(X. 24.) határozata
az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Mőszaki Szolgáltató Szervezet
intézményvezetıje megbízásának visszavonásáról
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy Jakab Anna, az
Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Szolgáltató Szervezet vezetıjének határozott idejő
magasabb vezetıi megbízását – intézményátszervezés miatt – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (5) bekezdése alapján 2012. december 31ei hatállyal vonja vissza.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
•

5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
108/2012.(X. 24.) határozata
a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt-vel kötendı
szolgáltatásvásárlási szerzıdés tervezet jóváhagyása
tárgyban

Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy hozzon elızetes
döntést arra vonatkozóan, hogy a határozati javaslathoz csatolt megállapodás tervezet
szerinti feladatokat a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató ZRt. lássa el.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)

2. Katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály
támogatása II. (Együttmőködési megállapodások jóváhagyása)

indításának
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
A napirend zárásaként a 9 fıs bizottság jelenlevı 8 tagja 8 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságának
109/2012.(X. 24.) határozata
a Katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály indításának támogatása
tárgyban
Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy tárgyalja meg a
„Katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály indításának támogatása” címő
elıterjesztést és támogassa, hogy a Táncsics Mihály Szakközépiskola és Szakiskolában egy
katonai szakmai orientációs szakközépiskolai osztály induljon.
Határidı: azonnal
Felelıs: a bizottság referense (a határozat továbbításáért)
Egyéb érdemi hozzászólás nem hangzott el, így Halmay György László 1135 perckor a
bizottság ülését bezárta.
Veszprém, 2012. október 24.

Kovács Éva
bizottsági referens

Halmay György László
bizottsági elnök
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